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Module 12 
 
Volgende hoofdstukken uit het boek ‘Dit ben je écht!’ staan hiermee in verbinding: 
     -    Sleutel 11A: Geloven als algemeen begrip. Blz. 74 

- Sleutel 20: Je bent je denken niet, je bent al veel meer dan dat blz. 124 
- Sleutel 21: Je bent waarheid in volle evolutie… en dus oneindig potentieel. 

Blz. 132 
 
Oefening 37:  
 
Hey, als je dit leest sta je echt al ver in dit programma (Dikke pluim!!) 
Je bent vertrouwd met hoe gedachten onze leefwereld co-creëren en je hebt door de 
oefeningen een veelheid aan gedachten in je hoofd kunnen observeren. 
 
We hebben geleerd twee soorten gedachten te onderscheiden: 
1. Gedachten die passeren en zo weer verdwijnen als wolkjes aan de lucht. (80%) 
2. Gedachten die overtuigingen geworden zijn en blijven plakken zijn in ons systeem. 
(We noemen ze ook identificaties, illusies, want het is niet wie we echt zijn.)  
Het zijn deze gedachten die een belemmering vormen in ons wezenlijk geluk & 
welzijn. 
Steeds specifieke terugkerende negatieve emoties zijn een indicatie dat er zo’n 
overtuiging speelt. 

 
A. Healing-stappenplan met uitgebreide uitleg. 

 
1. Hoe de overtuigingen detecteren. 

 
a. Ofwel ken je de overtuiging waarmee je aan de slag wil zoals bv. ‘Ik voel me 

niet geliefd’. Ga dan meteen naar 2. Hoe de overtuiging transformeren. 
b. Ofwel ken je de achterliggende overtuiging niet en wens je uit te zoeken wat 

er speelt. Gebruik dan de super effectieve ‘ja-maar’ methode: 
  
Bv. Je zit al jarenlang in je relatie of job, voelt je niet gelukkig maar kan er geen vinger op leggen wat 
er juist speelt. Start je zin vanuit je wens en gebruik de ‘ja- maar’ om de weerstand te vinden als volgt: 
‘Ik ben gelukkig in mijn relatie, JA MAAR…………………….’ 
‘ik ben gelukkig in mijn job, JA MAAR…………………………’ 
 

c. Je kan dit ook met elke sleutel uit dit boek doen. 
 

Bv. Ik ben vreugde, ja maar… 
Bv. Ik ben machtig, ja maar… 
Bv. Ik ben rust, ja maar… 
Bv. Ik ben thuis bij mezelf, ja maar… 
 

We hebben reeds vele thema’s opengetrokken maar in deze module reik ik jou 
een ‘healing-stappenplan’ dat je altijd kan toepassen om: 

1. Overtuigingen te detecteren. 
2. Overtuigingen te transformeren.  
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Note: Vul de zin aan met elke mogelijke beperkende gedachte die opkomt  
(piekergedachten, dramagedachten, fixatiegedachten). Laat je hier echt maar es 
gaan, want dit is een moment om grote schoonmaak te houden in je hoofd.  
 
 

2. Hoe de overtuigingen transformeren. 
 
Kies uit wat je opgeschreven hebt de overtuiging waar je mee aan de slag wil.  
Schrijf ze op een apart blad en doorloop volgende vragen. 
 

1. Hoe lang speelt deze overtuigende gedachte al? Ken je het verhaal van het 
onstaan? Ga zo ver mogelijk terug. 
 

2. Tussen toen en NU: is deze gedachte nog even waar? Is er intussen echt 
niets veranderd? 

 
3. Ben je bereid het ‘verhaal’ waarin het zich afspeelde in je verleden los te 

laten?  
a. Ja/Nee 

 
Wat je moet weten over ‘het verhaal’: het verhaal is het wie, wat, waar, 
wanneer en behoort dus tot de omkadering, de setting waarin bewustzijn zich 
afspeelt. Het verhaal behoort tot het verleden en staat los van wat je NU voelt. 
Dus als je een thema in je leven wilt oplossen wees dan bereid het verhaal los 
te laten en aan de slag te gaan met wat je voelt in het NU en de overtuigingen 
die nog spelen in het NU. 
Bereid zijn het verhaal los te laten wil ook zeggen dat je je niet langer 
indentificeert met dat deel uit je leven. Wanneer je uit de indentificatie stapt, 
evolueer je van ‘reageren vanuit ego’ naar een ‘staat van toeschouwer’ zijn. 
Vanuit de staat van toeschouwer (is wakker bewustzijn) kunnen we illusies, 
overtuigingen en emoties laten oplossen. 
 

4. Als we dus naar dat NU kijken, wat voel jij daar nu nog bij? Welke emotie(s)? 
 

5. Kan je dat voelen in je lichaam? Neem even de tijd om dat gevoel te 
observeren. 
Kan je de emotie als energie even helemaal toelaten te zijn, te bewegen, 
zonder oordeel?  
Het is veilig om hier en nu te voelen wat je voelt. 
Laat ze toe in je hart want daar huist ook de liefde die heelt en transformeert.   
Adem bij elke inademing helende energie in en laat de belemmerende energie 
bij elke uitademing los.  
Laat ze toe verder te bewegen en helemaal op te lossen tot het weer rustiger 
wordt. 
 

6. Ben je bereid te zien dat de gedachte een valse overtuiging was, een illusie en 
dat de pijn die daaruit voortkomt niet is wie jij écht bent maar enkel je ego die 
gekwetst werd? 
  

7. Ben je dus bereid deze overtuigende gedachte los te laten? 
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Note: Hoe laat je de overtuiging los? Loslaten is niet iets wat je kan doen. Je 
kan jezelf enkel de bereidheid geven om los te laten waarmee jij de Oneindige 
Intelligentie in jezelf aan het werk zet om deze verder op te ruimen en te 
ontkrachten. Het is een proces.  
De bewustwording IS de ontkrachting! 
Hoe weet je dat de overtuiging niet meer actief is? Er hangen steeds minder 
negatieve emoties aan vast want je hebt ze niet langer nodig om je energie 
weer in balans te brengen. Het thema triggert je niet meer. M.a.w. de 
gedachte heeft geen macht meer over jou. Je merkt dé verandering. 
 

8. Eindig met op te schrijven:  
“Ik laat de overtuiging …. los, nu, volledig en voor altijd!” 
 

9. Ik geef mezelf nu wat ik nodig heb en dat is …  
(Wat kan jij nu jezelf geven dat je tot nu toe steeds van een ander verwachtte 
te krijgen om je heel te kunnen voelen?) 
 

     10. “WAT ALS ER EEN MOGELIJKHEID BESTAAT DAT…. Vul aan. 
 
Note: maak het nog groter, ruimer. Switch je leven van een wereld die bestaat 
uit beperkte zekerheden naar een wereld die bestaat uit oneindige 
mogelijkheden. Open je mind door bovenstaande zin aan te vullen en denk 
breed, groot en ruim. 
 
Laat de waar’s, wanneer’s, hoe’s los! Vertrouw en laat het zich spontaan 
ontvouwen. 
Weet dat er duizenden mogelijkheden zijn die jij niet ziet!!. 
 
Schrijf het hier echt es neer: 
 
 
 
 
  
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                      Wat als er een mogelijkheid bestaat dat: 
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B. Healing-stappenplan: een verkorte pocket versie.  
 
 

 

 
 

 

Schrijf één overtuiging of kerngedachte:  
 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
____ 
 

1. Hoe lang speelt deze overtuigende gedachte al? 
 

2. Is deze gedachte in het NU nog even waar? Is er intussen echt niets 
veranderd? 

 
3. Ben je bereid het verhaal waarin het zich afspeelde in je verleden los te 

laten? 
 

  
4. Als je het verhaal loslaat en kijkt naar wat er NU is, wat voel jij? Welke 

emotie? 
 

5. Kan je dat voelen in je lichaam? Kan je de emotie als energiestroom even 
helemaal toelaten om te zijn, om te bewegen, zonder oordeel.   
Adem bij elke inademing helende energie in naar de plek en laat de 
belemmerende energie bij elke uitademing los.  
Tot het rustig wordt. 
 

6. Ben je bereid te zien dat deze gedachte een valse overtuiging is, die je ooit 
voor waarheid aangenomen hebt? 
 

7. Ben je dus bereid deze overtuigende gedachte los te laten? 
 

8. Eindig met op te schrijven:  
“Ik laat de overtuiging …. los, nu, volledig en voor altijd! 
 

9. Ik geef mezelf dat wat ik NU nodig heb en dat is… 
 

10. “WAT ALS ER EEN MOGELIJKHEID BESTAAT DAT… 
 

 
 

Laat de waar, wanneer, hoe’s los, vertrouw op de Oneidige Intelligentie in 
jezelf en laat het zich spontaan ontvouwen. 
Weet dat er nog duizenden mogelijkheden zijn die jij niet ziet!!.  
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C. Een voorbeeld case. 
 
Mieke is niet gelukkig in haar relatie en wil helderheid krijgen door er bewustzijn in te 
brengen. We kennen dus de overtuigingen die spelen niet of ze zijn vaag dus starten 
we met de zin als volgt: 
‘Ik ben gelukkig in mijn relatie, ja maar…’: 

- Ik voel me niet begrepen, hij luistert niet als ik hem nodig heb. 
- Ik wil meer emotionele ondersteuning, begrip. 
- Ik voel me alleen. 
- Ik zou graag kunnen praten zoals ik met mijn vriendin doe. 

 
We kiezen voor de overtuiging ‘ik voel me niet begrepen’. 

1. Mieke: “deze gedachte speelt eigenlijk al langer, ik herinner me dat mijn 
moeder mij ook niet begreep of ik wou dat ze er meer was in aandacht voor 
mij. Ze had nooit tijd. Soms ervaar ik bij familie datzelfde gevoel”. 
 

2. Mieke: “Ik voel het nu nog steeds maar helemaal hetzelfde is het niet meer.  
‘ t is raar om zeggen maar ik voel het wel maar tegelijkertijd kom ik precies 
niet bij de kern, blijft het vaag (omdat het ook wat afgevlakt is door de tijd?).” 

  
3. Mieke: “ja, ik voel duidelijk dat ik klaar ben met dat verhaal uit mijn jeugd.” 

 
4. Mieke: “eerlijk, ik voel ruimte, het gevoel dat ik voor iets anders kan kiezen. 

Hey, dat is nieuw voor mij. Het voelt alsof ik mezelf dat ruimer begrip kan 
geven, terwijl je dit als kind van je mama en papa dient te krijgen maar Ooh, 
nu voel ik de pijn van afgewezen worden in dat thema. Nu gaat het niet zozeer 
meer om niet begrepen te worden maar om de afwijzing dat ik daarin ervaar.” 

 
5. Mieke: “ik voel ruimte in mijn basis en vernauwing in mijn hart, raar… 

En dan voel ik het verdriet opkomen, ik voel dat die afwijzing de kern is van 
mijn pijn.  
Ik ga even weg en laat het toe…. 
Oké, nu voel ik een intense warmte in mijn hart en een soort vrede.” 
 

6. Mieke: “ja, ik kan dat nu duidelijker zien.” 
 

7. Mieke: oké, ik voel dat hier wezenlijk iets verandert is en ik begrijp dat proces 
van loslaten nu beter.” (note: het nieuwe zal met tijd nog verder indalen.) 

 
8. Mieke: “ik kan de overtuiging, nl. ‘ik voel me niet begrepen’ nu helemaal 

loslaten. Ik voel die vrijheid, ik voel dat ik die keuze heb.” 
 

9. Mieke: “wat ik nodig heb en mezelf NU geef als een gigantisch cadeau is 
begrip, liefde, aandacht… ze stroomt en is er in overvloed. Ik ben begrip, ik 
ben liefde!” 
 

10. Mieke: “wat als er een mogelijkheid bestaat dat mijn relatie naar een nieuw 
niveau van liefde getild wordt, samen met mijn verandering…. Wie weet…” 
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Tip: Iedereen heeft bepaalde blinde vekken. Laat niet na om hier je skype of healing 
sessie in te zetten om verheldering te krijgen in een thema. 
 
Oefening 38:  
 
Is een facultatieve oefening voor wie zich verder wil verdiepen in het wakker maken 
van de herinnering van wie we echt zijn. 
Ze is gebaseerd op de oef. op blz. 82. 
Je kan jouw grotere natuur en wie je dus écht bent onderzoeken door het healing-
model van hierboven te gebruiken in volgende vraagstelling. 
 
We zijn allemaal onderweg en als je deze oefening maakt, doe het in mildheid en 
liefde voor jezelf. Het is nooit de bedoeling hier een analyse of oordeel over jezelf 
aan te koppelen. Het gaat om bewustwording. 
 
- ik ben ‘vreugde’, ja maar… 
- ik ben dankbaar, ja maar… 
- ik creëer mijn eigen leven, ja maar… 
- ik ben machtig, ja maar… 
- ik ben ‘hier en nu’ aanwezig, ja maar… 
- ik ben harmonie, ja maar… 
- ik ben innerlijke rust, ja maar… 
- ik ben ispiratie, ja maar… 
- ik ben kracht, ja maar… 
 
 
In liefde en licht, 
Nele 


